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  عن اتن عمر ئضي هللا عنه قال :عن الرسول صلى هللا عليه و سلم قال ﴿ :كل مسرر خمر و كل خمر حرام ﴾
  عن اتن عمر ئضي هللا عنه قال:عمر تن الخطاب يقول ﴿ :الخمر ما خامر العقل﴾ أي سمره و غيبه.
  عن جاتر تن عبد هللا ئضي هللا عنه قال :قال ئسول هللا صلى هللا عليه و سلم ﴿ :ما أسرر كثيره هقليله حرام ﴾
  عن اتن عباس ئضي هللا عنوما قال :سمعت ئسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول
﴿ أتلني جبريل هقال:يا محمد،إن هللا عز و جل لعن الخمر و عاصرها و معمصرها و وائتوا و حاملوا و المحمولة
إليه و تاسعوا و مبماعوا و ساقيوا و مسمقيوا ﴾

س ِمنْ َع َم ِل
اب َو ْاْلَ ْز ََل ُم ِئ ْج ٌ
ص ُ
س ُر َو ْاْلَ ْن َ
  تِ ْس ِم هللاِ ال َّر ْحم ِن ال َّر ِح ِيم ِِ ﴿يَا أَ ُّي َوا الَّ ِذينَ آَ َمنُوا إِنَّ َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْي ِ
ش ْي َ
س ِر
اجمَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُر ْم تُ ْفلِ ُحونَ إِنَّ َما يُ ِري ُد ال َّ
ال َّ
ش ْيطَا ِن هَ ْ
َاوهَ َوا ْلبَ ْغ َ
ضا َء هِي ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْي ِ
طانُ أَنْ يُو ِق َ تَ ْينَ ُر ُم ا ْل َعد َ
ص َّد ُك ْم عَنْ ِذ ْك ِر َّ
م ْنمَوُونَ ﴾ طـــه 111
هللاِ َو َع ِن ال َّ
َويَ ُ
ص ََل ِه هَ َو ْل أَ ْنمُ ْم ُ
يخبر النبي صلى هللا عليه و سلم أن كل ما يفقد العقل و يغيب الوعي و يبلد اإلحساس من المسكررات هوكو هكي حركم الخمكر المكي حرموكا
هللا تعككالى و نوككى عككن وككرتوا و المعامككل معوككا هككي الم ككائه تبيعوككا أو وككراسوا أو حملوككا أو الموسك هيوككا و حمككى ال لككوس مك
وائتوا و سقيوا .
المخمرات = { :المسررات } من خمر الشيء يخمره أي سمره و غطاه .
و المخمرات هي كل ما خمر العقل و غطاه أي كل ما أهقد الوعي و اإلدئاك و أذهب العقل و تلد اإلحساس.
و المخمرات تخملف من حيث النوع و الشرل و اللون و المذاق :
 ما يشرب  :الخمر :الماحيا  -الرحول......
 ما يشم  :الروكايين – علب السيلسيون......
 ما يدخن  :الحشيش – الريف................

على مسموى الفرد

 ما يحقن  :حقن الويروين...........
 ما يمضغ  :القات – أوئاق الروكا...
 ما يبل  :حبوب الولوسة............

أضــــــــــــرائ الـــخــــــمــــــــــــــــــــــــر
على مسموى اْلسره

 هساد اْلخَلق.
 عدم اإلحساس تالمسؤولية
 ضعف الشخصية و اإلئاده.
 اإلعراض عن الصَله و الذكر.
 كراهة العمل.
 ائتراب ال راسم و ال نح.

على مسموى الم مم
 عدم القدئه على العمل و اإلنماج.

 يصبح عبء على اْلسره.

 تفسخ اْلخَلق.

 توتر العَلقات اْلسرية.

 انمشائ الرذيلة.

 الطَلق و تشرد اْلتناء.

 انعدام اْلمن.

 الفقر و قلة الموائد

 تفاقم حوادث السير.
 انمشائ ال راسم و الزنا و الفواحش

 تخريب الصحة و اإلصاتة تاْلمراض

عَلج ظاهره المعاطي ورب الخمر
 اسمحضائ خشية هللا.
 المفرير هي عواقب ورب الخمر
 المرتية الصحيحة لألتناء
 الموجيه الديني الصحيح
 الموعية الصحية تأضرائ المخمرات.

